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Στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης ανακοινώθηκαν και οι πρωτοβουλίες του CR Ιnstitute, με στόχο
την περαιτέρω διείσδυση της κουλτούρας της ΕΚΕ στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή.
Δημήτρης Μαύρος

Μια σειρά από πρωτοβουλίες
που έχουν στόχο την ακόμη
μεγαλύτερη προώθηση της
Αειφορίας και της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης μεταξύ
των ελληνικών επιχειρήσεων
ανακοίνωσε στην εκδήλωση για την απονομή των βραβείων του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης το Corporate
Responsibility Index.
Ανάγκη για ΕΚΕ
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης Δημήτρης Μαύρος, o οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, τόνισε κατά
κύριο λόγο τη σημασία της Εταιρικής Ευθύνης για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις: «Σε αυτήν ακριβώς τη δύσκολη οικονομική και
κοινωνική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η σημασία
της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Ευθύνης στη στρατηγική και
την καθημερινή πρακτική της επιχείρησης παύει να είναι πολυτέλεια. Καθίσταται πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαιότητα.
Στο βαθμό που η επιχείρηση θα επενδύσει στρατηγικά στην
Εταιρική Ευθύνη, θα επιβιώσει της οικονομικής ύφεσης και της
έντονης φθοράς της εμπιστοσύνης καταναλωτών και πολιτών
προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, και θα συνεχίσει την πορεία
της προς μία βιώσιμη ανάπτυξη», τόνισε.
Οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Τελετής Βράβευσης, ο κ. Μαύρος
ανακοίνωσε τη διεύρυνση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου με στελέχη
γνωστά στην αγορά για τη γνώση και την εμπειρία τους στην
ΕΚΕ: την Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων
Diageo Hellas, τη Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ,
Επικοινωνίας, ΕΚΕ της ΜΑΜΙDOIL JETOIL, τον Μηνά Μαυ-

Γιάννης Φρέρης

ρικάκη, Διευθυντή Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και την Ντέπη Τζιμέα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ. Η κίνηση αυτή θα ενδυναμώσει το άνοιγμα του Ινστιτούτου προς την ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα και θα συμβάλει στην ενσωμάτωση όσο το δυνατόν
περισσότερων καλών πρακτικών.
Sustainable Leadership Forum
Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης θα είναι έτσι καλύτερα τοποθετημένο για τη δημιουργία και την προώθηση
θεσμών, όπως το Sustainable Leadership Forum - Forum
Αειφορικής Ηγεσίας, το οποίο παρουσίασε συνοπτικά κατά
την Τελετή Βράβευσης ο Γιάννης Φρέρης, μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Στο Sustainable Leadership Forum, CSR Managers
και εκπρόσωποι φορέων, ΜΚΟ και Ινστιτούτων, θα δημιουργήσουν ένα «μανιφέστο» αρχών και αξιών, ως βάση για μία
ένωση γνώσης και δύναμης στελεχών δραστήριων στον τομέα
της Εταιρικής Ευθύνης. Στόχος της ένωσης αυτής θα είναι να
συμβάλει στην προώθηση κοινών δράσεων και στην ετήσια
αξιολόγηση και βράβευση των «ηγετών της Αειφορίας».

